SK

CZ

(merná) tepelná vodivosť
(merná) teplotná vodivosť
adhézia
adiabatické vytláčanie
adičná polymerizácia
aerosol
agregát
akrylátový kaučuk (ACM, ANM)
akryloplast
aktivátor polymerizácie
aktivátor rozkladu nadúvadla
aktivátor vulkanizácie
aktívny polymér
alkydová živica
alteranačná alternujúca kopoIymerizácia

(měrná) tepelná vodivost; tepelná konduktivita
(měrná) teplotní vodivost; tepelná difúzivita
adheze
adiabatické vytlačování
adiční polymerace
aerosol
agregát
akrylatový kaučuk (ACM, ANM)
akryloplast; polyakrylát
aktivátor polymerace
aktivátor rozkladu nadouvadla
aktivátor vulkanizace
aktivní polymer; živý polymer
alkydová pryskyřice
alternační alternující kopolymerace

alternujúci kopolymér
alylová živica
aminová živica
amorfná látka
anaeróbne lepidlo
anhydrid
anilinformaldehydová živica
antioxidant
antiozonant
antistatické činidlo
apretúra
aromatický polyamid
aromatický polyester
ataktický polymér
automatické vyhadzovanie
autotemperovaná závitovka
autotermné vstrekovanie
autotermné vytláčanie, autogénne vytláčanie
azeotropická kopolymerizácia
bandáž; zábal
baran
bariérová fólia
belosť
bezpretoková forma
bezzávitovkový vytláčací stroj
biaxiálna orientácia
biologická odolnosť
biologický stabilizátor
blok
bloková kopolymerizácia
bodové zváranie
bublina
butylkaučuk
celkový obsah síry

alternující kopolymer
alylová pryskyřice; alylový polymer
aminová pryskyřice
amorfní látka
anaerobní lepidlo
anhydrid
aniliformaldehydová pryskyřice (AF)
antioxidant
antiozonant
antistatické činidlo; antistat
apretura
aromatický polyamid; aramid
aromatický polyester; polyarylát
ataktický polymer
automatické vyhazování
autotemperační šnek
autotermní vstřikování
autotermní vytlačování; autogenní vytlačování
azeotropická kopolymerace
bandáž
beran
bariérová fólie
bělost
bezpřetoková forma
bezšnekový vytlačovací stroj
biaxiální orientace
biologická odolnost
biologický stabilizátor
blok
bloková kopolymerace
bodové svařování
bublina
butylkaučuk (IIR)?
celková síra celkový obsah síry

celofán
celofán
celuloid
celuloid
celulóza
celulóza
cyklón cyklon
cyklón
cyklopolymerizácia
cyklopolymerace
čas beztlakového kontaktu
doba beztlakového kontaktu
čas lisovacieho cyklu
doba lisovacího cyklu
čas odležania
doba odležení
čas plnenia
doba plnění
čas sptacovatelnosti
doba zpracovatelnosti
čas tvrdenia
doba vytvrzování; doba tvrzení
čas zaschnutia
doba zavadnutí
čas zotrvania
doba setrvání
čas želatinácie
doba želatinace
časová pevnosť
časová pevnost
čistenie zmesi vytláčaním
čištění směsi vytlačováním
deflokulačné činidlo
deflokulační činidlo
deformácia
deformace
deformácia formy
deformace formy
deformačná rýchlosť
rychlost deformace
degradácia
degradace; odbourávání
dekoračný laminát
dekorační laminát
delená forma
delená forma
delená závitovka
delený šnek
deliacia plocha
dělicí plocha; dělicí rovina
delubrikovanie
delubrikace
depolymerizácia
depolymerace
derivačná diferenčná termická analýza
derivační diferenční termická analýza (DDTA)
derivačná termogravimetria
derivační termogravimetrie (DTG)
derivát
derivát
dielektrický ohrev
dielektrický ohřev
diferenčná kompenzačná skenovacia kalorimetria
diferenční kompenzační skenovací kalorimetrie (DSC)
diferenčná termická analýza
diferenčná termodilatometria
dimér

diferenční termická analýza (DTA)
diferenční termodilatometrie
dimer

dispergačná prísada dispergační činidlo

despergační dispergační činidlo
disperze disperse

disperzia
distribučná krivka molárnej hmotnosti
dlážkovina
dlážkovina bez podkladu
dlážkovina s podkladom
dĺžka reťazca
dodatočná tepelná úprava
dolné vyhadzovanie
dolnotlakový lis
dopovaný polymér
dopravník
dopravník granulátu
dopravný pás

distribuční křivka molární hmotnosti
podlahovina
podlahovina bez podkladu
podlahovina s podkladem
1 délka řetězce délka řetězce
dodatečná tepelná úprava
dolní vyhazování
dolnotlaký lis
dopovaný polymer
dopravník
dopravník granulátu
dopravní pás

doraz
doraz
dosedacia plocha
dosedací plocha (formy)
doska
deska
dotlak
dotlak
dotvrdovanie
dotvrzování
dovulkanizovanie
dovulkanizování
drsnosť
drsnost
drvenie
drcení
drvič
drtič
duša hadice
duše hadice
dutina formy
dutina formy
dutý výrobok
dutý výrobek
dvojstupňové odlievanie
dvojstupňové odlévání
dvojzávitovkový vytláčací stroj
dvoušnekový vytlačovací stroj
dym
dým
dynamická termomechanická analýza
dynamická termomechanická analýza
dynamická viskozita; komplexná dynamická viskozita
dynamická viskozita; komplexní dynamická viskozita
dynamická vulkanizácia
dynamická vulkanizace
dynamické napätie
dynamické napětí
dýza ihlového ventila
dýza ihlového ventila
elasticita; pružnosť
elasticita
elastická deformácia
elastická deformace
elastomér
elastomer
elektrická pevnosť
elektrická pevnost
elektromagnetický odlučovač
elektromagnetický odlučovač
elektrostatické striekanie
elektrostatické stříkání
emulgácia
emulgace
emulgačná práca
emulgační práce
emulgátor
emulgátor
emulzia
emulze
emulzná polymerizácia
emulzní polymerace
epichlórhydrinový kaučuk
epichlorhydrinový kaučuk
epoxidová živica
epoxid; epoxidová pryskyřice
epoxyesterová živica
epoxyesterová pryskyřice
ester celulózy
ester celulózy
esteruretánový kaučuk
esterurethanový kaučuk
etážová doska
etážová deska
etážový lis
etážový lis
éter
éter
ether éter celulózy
éter celulózy
éteruretánový kaučuk
etylénpropylénový kaučuk
evakuačný vytláčací stroj
extrudát
faktis
farba
farbivo
farbivosť; vyfarbovacia mohutnosť
fenoiformaldehydová živica
fenoIfuralová živica

étherurethanový kaučuk
ethylénpropylénový kaučuk (EPM, EPDM)
evakuační vytlačovací stroj
extrudát
faktis
barva
barvicí činidlo; kolorant
barvivost; vybarvovací mohutnost
fenolformaldehydová pryskyřice (PF)
fenolfuralová pryskyřice

fenolická živica
fenolická pryskyřice
fibrilácia
fibrilace
fluidné nanášanie
fluidní nanášení
fluoroplast; fluorový polymér; fluorový kopolymér
fluoroplast; fluorový polymer; fluorový kopolymer
fluorouhlíkový kaučuk
fluorouhlíkový kaučuk
fólia
fólie
fóliové lepidlo
fóliové lepidlo
forma
forma
forma združená
forma sdružená
fotopolymerizácia
fotopolymerace
frakcionácia
frakcionace
funkčnosť
funkčnost
furanová živica
furanová pryskyřice
furfuralová živica
furfuralová pryskyřice; furalová pryskyřice
fyzikálne ľahčenie
fyzikální lehčení
gélkout
gelkout; krycí vrstva
granulačný stroj; granulátor
granulovací stroj; granulátor
granulát
granulát
granulovanie
granulování
guma
pryž
gumokovová spružina
pryžokovová pružina
gumokovový výrobok
pryžokovový výrobek
gumová spružina
pryžová pružina
hadica
hadice
hadica s koncovkami
hadice s koncovkami
hadica s kruhovo tkanou výstužou
hadice s kruhově tkanou výztuží
hadica s ovinom
hadice s ovinem
hadica s pleteninou
hadice s úpletem
hadica s vložkou
hadice s vložkou
hadica se skrutkovicovou výstužou
hadice se šroubovitou výztuží
hadica z opletom
hadice s opleteni
hadicová fólia
hadicová fólie
HALS
HALS
heterogénna dlážkovina
heterogenní podlahovina
hmla
mlha
hmotnostné dávkovanie
hmotnostní dávkování
hnetenie; miesenie
hnětení
hodnota K
hodnota K
homogenizácia
homogenizace
homogénna dlážkovina
homogenní podlahovina
hompolymerizácia
homopolymerace
Hopplerov konzistometer
Hopplerův konzistometr
horenie
hoření
horľavosť
hořlavost
horné vyhadzovanie
horní vyhazování
hornotlakový lis
hornotlaký lis
horúci vtok
horký vtok
hranica klzu
mez kluzu
hranica únavy
mez únavy
hrubé vlákno
štětina

hrudkovaná zmes
hubica
hubová guma
hubovitý materiál
hustota siete
hviezdicové vrstvenie
hviezdicový polymér
hydraulický lis
hydrolýza
hydromechanický lis
hydrostatická stabilita
hysteréza
hysterézna slučka
chemická odolnosť
chemické ľahčenie
chiralita
chladiaci prípravok
chladiaci stroj
chlórkaučuk
chlórovaný polyvinylchlorid
chlórsulfónovaný polyetylén
chrasta
ideálna elastická deformácia
ihlovaná rohož
impregnačný stroj
impulzné zváranie
index toku taveniny
index zachovania plasticity
indukčný ohrev
inhibitor navulkanizovania
iniciátor polymerizácie
integrálny -ľahčený materiál
intrúzia
ionomér
iónová polymerizácia
izolačný odpor
izomér
izomerická polymerizácia
izotaktický polymér
jednonásobná forma
jednosmerná tkanina
jednovalcový trecí stroj
jednozávitovkový vytláčací stroj
kalibrovanie
kapilárny viskozimeter
karboxylový kaučuk
kaučuk
kaučukovitý stav
kaučukový jed
kinematická viskozita

aglomerát; hrudková směs
hubice
houbová pryž
houbový materiál
síťová hustota; hustota sítě
hvězdicové vrstvení
hvězdicový polymer
hydraulický lis
hydrolýza
hydromechanický lis
hydrostatická stabilita
hysteréze
hysterézní smyčka
chemická odolnost
chemické lehčení
chiralita
chladicí přípravek
chladicí stroj; chladička chladnička
chlórkaučuk
chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C)
chlorsulfonovaný polyethylén (CSM)
strup
idálně elastická deformace
jehlovaná rohož
impregnační stroj
impulsní svařování
index toku taveniny
index zachování plasticity
indukční ohřev
inhibitor navulkanizování
iniciátor polymerace
integrální lehčený materiál
intruze
ionomer
iontová polymerace
izolační odpor
izomér izomer
izomerační polymerace
izotaktický polymer
jednonásobná forma
jednošměrná tkanina
jednoválcový třecí stroj
jednošnekový vytlačovací stroj
kalibrace
kapilární viskozimetr
karboxylový kaučuk
kaučuk
kaučukovitý stav
kaučukový jed
kinematická viskozita

kinetická dĺžka reťazca
klínový remeň
koagulačné činidlo
kohézia
kolík; jadro
kolíkový vytláčací stroj
koloid
koloidný mlýn
kompatibilizátor
kompletizácia
komplexný modul
komplexometrické činidlo
kompozit
kompresný pomer
kondicionovanie
konfekčný bubon
konfekčný stroj
konfekčný stroj na plášte pneumatík
konštrukčný plast
kontaktné lepidlo
kopoIymerizácia
kopolymér etylén-propylén
kopolymér etylén-vinylacetát
koronizácia
korózia
korózia za napätia
kostabilizátor
kotviaca doska
koženka
kôra
kráter
krátke vlákno; vlákienko
kŕčkovanie
krehký lom
kriedovanie
krížové vrstvenie
krystalit
kryštalická látka
kvapalný kaučuk
kyslíkové číslo
ľahčená tvrdá guma
ľahčenie
ľahčený materiál
lámač
latex
lepenie
lepenie rozpúšťadlom
lepidlo
lepivost’
lesk

kinetická délka řetězce
klínový řemen
koagulační činidlo
koheze
kolík; jádro
kolíkový vytlačovací stroj
koloid; koloidní disperze
koloidní mlýn
kompatibilizátor; homogenizační činidlo
kompletace
komplexní dynamický modul
chelatační činidlo; dezaktivátor kovů
kompozit
kompresní poměr
kondicionování
konfekční buben
konfekční stroj
konfekční stroj na pláště
konstrukční plast; technický plast
kontaktní lepidlo
kopolymerace
kopolymer ethylén-propylén (E/P, P/E)
kopolymer ethylén-vinylacetát (E/VAC)
koronizace
koroze
koroze za napětí
kostabilizátor
kotevní deska
koženka
kůra
kráter
krátké vlákno; vlákenko; střiž
krčkování
křehký lom
křídování
křížové vrstvení; příčné vrstvení
krystalit
krystalická látka
kapalný kaučuk
kyslíkové číslo
lehčená tvrdá pryž
lehčení
lehčený materiál
lamač
latex
lepení
lepen( rozpouštědlem
lepidlo
lepivost
lesk

leštenie rozpúšťadlom
leštění rozpouštědlem
liatie
lití
liatie fólií
lití fólií
limitné viskozitné číslo
limitní viskozitní číslo
lineárna makromolekula
lineární makromolekula
lis
lis
lisovací cyklus
lisovací cyklus
lisovací čas
doba lisování
lisovací tlak
lisovací tlak
lisovacia forma
lisovací forma
lisovacia hmota
lisovací hmota
lisovacia sila
lisovací síla
lisovacia teplota
teplota lisování
lisovanie
lisování
lisovanie s pružnou vložkou
lisování s pružnou vložkou
lisovanie za studená
lisování bez ohřevu; lisování za studená
lomová húževnatosť
lomová houževnatost
lubrikovanie
lubrikace
lyosól
lysol
máčanie
máčení
máčaný výrobok
máčený výrobek
machový materiál
mechový materiál
makromolekula
makromolekula
mastivo
mazivo
mäkčený plast
měkčený plast
mäkká guma
měkká pryž
mäkký plast
měkký plast
medzipovrchová práca
povrchová práce; mezifázová práce
mechanické tvarovanie
mechanické tvarování
mechanický lis
mechanický lis
mechanický stratový uhol; uhol fázového posunu
mechanický ztrátový úhel; úhel fázového posunu
mechová guma
mechová pryž
melamifonnaldehydová živica
melaminformaldehydová pryskyřice (MF)
merná tepelná kapacita
měrná tepelná kapacita
merná viskozita
měrná viskozita; specifická viskozita
merný povrchový odpor
měrný povrchový odpor; povrchová rezistivita
merný vnútorný odpor
měrný vnitřní odpor; vnitřní rezistivita
miesič
hnětič
KO-hnětič hnětač
miesič KO
miešací stroj; miešač
miešanie zmesi
migrácia
mikroporézna guma
mikroštruktúra
mikrovlákno
mletie
mlyn
močovinoformaldehydová živica
modifikácia
modifikovaná živica

míchací stroj; míchačka
míchání směsi
migrace
mikroporézní pryž
mikrostruktura
mikrovlákno
mletí
mlýn
močovinoformaldehydová pryskyřice (UF)
modifikace
modifikovaná pryskyřice

modul pružnosti
modul pružnosti
modul pružnosti v šmyku; modul pružnosti v krute
modul pružnosti ve smyku; modul pružnosti v krutu
modul so spoločnou fázou
soufázový modul
modul tečenia
modul tečení; creepový modul
molekulárna štruktúra
molekulární struktura
molekulová hmotnosť makromolekuly
(relativní) molekulová hmotnost makromolekuly
monofil
monofil
monomer
monomer
mramorovanie
mramorování
multifil; polyfil
multifil; polyfil
nadmolekuláma štruktúra
nadmolekulární struktura
nadúvadlo
nadouvadlo
nákres
nákres
nálož
nálož
nanášanie
nanášení
nánosovanie
nánosování
napätie
napětí
napätie v šmyku
napětí ve smyku
napätie v ťahu
napětí v tahu
napätie v tlaku
napětí v tlaku
napučanie
bobtnání
napučivací tlak
bobtnací tlak
napúšťanie
napouštění; impregnace
narastanie
narůstání
nasávavosť; nasiakavosť
savost
nasiakavosť
nasákavost
nastavovadlo
nastavovadlo
nastavovaný kaučuk
nastavovaný kaučuk
násypný priestor
násypný prostor; plnicí prostor
nášľapová vrstva dlážkoviny
nášlapná vrstva podlahoviny
natierací nôž
natírací nůž
natierací stroj
natírací stroj
natieranie
natírání
natieranie na gumovej manžete
natírání na pryžové manžetě
natieranie na podložnom valci
natírání na podložném válci
natieranie prúdom vzduchu
natírání proudem vzduchu
natieranie valcom
natírání válcem
natieranie voľným nožom
natírání volným nožem
návalok
návalek
navinutý laminát
navíjený laminát
navlhavosť
navlhavost
navulkanizovanie zmesi
navulkanizování směsi
nedolisok
nedolisek
nedotvrdenie
nedotvrzení
nehorľavá úprava
nehořlavá úprava; samozhášivá úprava
nemäkčený plast
neměkčený plast
neregulárny blok
neregulérní blok
neregulárny polymér
neregulérní polymer; iregulární polymer
nerozpustné farbivo; pigment
pigment
nestužujúce plnivo
neztužující plnivo; neaktivní plnivo

nitrilový kaučuk
nitrilový kaučuk (NBR)
nízkotlakové lisovanie
nízkotlaké lisování
novolak
novolak
nukleácia
nukleace
nukleačná prísada
nukleační přísada
obal hadice
obal hadice
obal typu „blister “, dutinový obal
dutinové balení; dutinový obal
obal zo zmraštenej fólie
obrysové balení; obrysový obal
objemová hmotnosť
objemová hmotnost
objemové dávkovanie
objemové dávkování
objemový činitel
objemový činitel
obrábanie
obrábění
odliatok
odlitek
odlievacia živica
licí pryskyřice; odlévací pryskyřice
odlievanie do formy
odlévání do formy
odlonosť proti plazivým prúdom
odlonost proti plazivým proudům
odolnosť
odolnost; stabilita; stálost
odolnosť proti oblúku
odolnost proti oblouku
odolnosť proti odieraniu
odolnost proti odírání
odolnosť proti starnutiu
odolnost proti stárnutí
odolnosť proti svetlu
světelná odolnost
odolnosť proti zošúvereniu
odolnost proti zborcení (lehčené hmoty)
odplyňovanie
odplyňování; odvzdušňování
odpružený vyhadzovač
odpružený vyhazovač
odrazová pružnosť
odrazová pružnost
odstredivé odlievanie
odstředivé odlévání
odťahovací pomer
odtahovací poměr
odtrhovacia sila
odtrhovací sfla
odvzdušňovací otvor
odvzdušňovací otvor
ohrievanie zmesi
ohřívací směsi
ochranná vrstva
ochranná vrstva
ochranný pohyblivý kryt
ochranný pohyblivý kryt
olejoreaktívna živica
olejoreaktivní pryskyřice
oligomér
oligomer
oligomerizácia
oligomerace
opásanie
opásání
oplášťovacia hlava
oplášťovací hlava
oplášťovanie
oplášťování
oplet
oplet
opletací stroj
oplétací stroj
oporná doska
opěrná deska
opracovanie
opracování
optické skreslenie
optické zkreslení
optický zjasňovač
optický zjasňovač
optimum vulkanizácie; optimálny stupeň vulkanizácie
optimum vulkanizace; optimální stupeň vulkanizace
organogél
organogel
orientácia
orientace
otvorená bublina
otevřená bublina
otvorenie lisu
otevření lisu
ovin
ovin

ozónová trhlina
ozónová trhlina
pancierovaná hadica
pancéřovaná hadice
parizon; predtvar
parizon
parný kanál
parní kanál
pás
pás
pásmo závitovky
pásmo šneku
pasta
pasta
pena
pěna
penová guma
pěnová pryž
penový materiál
pěnový materiál
peptizačné činidlo
peptizační činidlo
pevnosť v krute; medza pevnosti v krute
pevnost v krutu; mez pevnosti v krůtu
pevnosť v ohybe
pevnost v ohybu; mez pevnosti v ohybu
pevnosť v strihu/šmyku
pevnost ve smyku; mez pevnosti ve smyku
pevnosť v ťahu / tlaku; medza pevnosti v ťahu pevnost
/ tlaku v tahu/tlaku; mez pevnosti v tahu/tlaku
piestový vytláčací stroj
pístový vytlačovací stroj
plast
plast
plást
plást
plasticita; tvárnosť
plasticita; tvárnost
plastická deformácia
plastická deformace
plastický stav
plastický stav
plastikácia
plastikace
plastikačná jednotka
plastikační jednotka
plastikačná prísada
plastikační činidlo
plastikačný valec
plastikační válec; vstřikovací válec
plastikačný výkon
plastikační výkon
plastogél
plastigel
plastomér
plastomer
plastometer
plastometr; reometr
pletenina
úplet
plnivo
plnivo
plochá hadica
plochá hadice
plochý remeň
plochý řemen
pľuzgier
puchýř
plyšovanie
sametování
pneumatické tvarovanie
pneumatické tvarování
pneumatický lis
pneumatický lis
pneumatika
pneumatika
podklad
podklad
podkos
podkos
podtlaková hadica
podtlaková hadice
podtlakové tvarovanie
podtlakové tvarování
podvulkanizovanie
podvulkanizování
pogumovanie
opryžování
poloautomatický lis
poloautomatický lis
polosyntetická koža
polosyntetická useň
polotvrdý plast
polotvrdý plast
poly izobuty lén
polyisobutylén (PIB)
polyacetál
polyacetál
polyadícia
polyadice; adiční polymerače

polyadukt
polybutadién
polydién; polydiolefín
polydisperzita (polymolekularita)
polyester
polyéteréterketón
polyéterketón
polyétersulfón
polyetylén
polyetylénglykoltereftalát
polyfenylénoxid
polychloroprén
polyimid
polyinzercia
polyizoprén
polykarbonát
polykondenzácia
polykondenzát
polymér so štruktúrou kvapalných kryštálov
polymér typu IPN
polymerizácia
polymerizácia na fázovom rozhraní
polymerizácia s otvorením kruhu
polymerizácia v bloku
polymerizačný stupeň
polymerizačný stupeň molekuly polyméru
polymerizačný stupeň polyméru
polymérne zmäkčovadlo
polymetyImetakry lát
polymetylpentén
polyolefin
polyoxymetylén
polypropylén
polyreakcia
polysiloxán
polysulfid
polysulfón
polyuretán
polyvinylacetál
polyvinylacetát
Polyvinylalkohol
polyvinylchlorid
polyvinylidénchlorid
pomarančový povrch
pomer prieťahu
pomerná deformácia
pomerná dĺžka
pomerná rázová húževnatosť
poplastovanie
poprašovanie

polyadukt
poly butadién; butadiénový kaučuk, BR
polydien; polydiolefin
polydisperzita
polyester
polyétherétherketon (PEEK)
polyétherketon (???)
polyéthersulfon (PES)
polyetylén (PE)
polyethylénglykoltereftalát (PET)
polyfenylénoxid (PPO)
polychloroprén; chloroprénový kaučuk, CR
polyimid (PI)
polyinzerce
polyisoprén; isoprénovy kaučuk, IR
polykarbonát (PC)
polykondenzace
polykondenzát
polymer se strukturou kapalných krystalů
polymer typu IPN; interpenetrující sítě
polymerace
polymerace na fázovém rozhraní
polymerace s otevřením kruhu
polymerace v bloku; bloková polymerace
polymerační stupeň
polymerační stupeň molekuly polymeru
polymerační stupeň polymeru
polymerní změkčovadlo
polymethylmetakrylát (PMMA)
polymethylpentén (PMP)
polyolefin
polyoxymethylén (POM)
polypropylén (PP)
polymerní reakce; poly reakce
polysiloxan
polysulfid
polysulfon
Ppolyurethan (PUR)
polyvinylacetát
polyvinylacetát (PVAC)
Ppolyvinylalkohol (PVAL)
polyvinylchlorid (PVC)
polyvinylidénchlorid (PVDC)
pomerančový vzhled
protahovací poměr
poměrná deformace
poměrná délka
vrubové číslo; poměrná rázová houževnatost
poplastování
poprašování

poruchový tlak
povrchová úprava
povrchová vlnitosť
povrchový odpor
pracovný tlak
prameň
práškovač
práškový polymér
predohrievanie
predzmes
prechodové pásmo závitovky
prekladanie zmesi
premix
prepreg
pretláčacia forma
pretláčacia komora
pretláčanie
pretlakové kalibrovanie
pretoková drážka
pretvrdenie
prevulkanizovanie
pridržovacia sila
priečna väzba
priedyšnosť; priepustnosť pre plyny
priehľadnosť
priemerná moláma hmotnosť
priepadlina
priepustnosť
prieraz
prierazné napätie
priesvitnosť
prieťaznosť
prieťažná fólia
prietoková forma
prievlakové kalibrovanie
priľnavosť fólií
primárne zmäkčovadlo
primárny materiál
prímes
príprava zmesí
prírodná živica
prírodný kaučuk
prírodný polymér
prísada
prísada proti zahmlievaniu fólií
profil
promotor polymerizácie
propylénoxidový kaučuk
prorodzené starnutie
prosievací stroj

poruchový tlak
povrchová úprava
povrchová vlnitost
povrchový odpor
pracovní tlak
pramen
práškovadlo
práškový polymer
předehřívání; předehřev
předsměs; koncentrovaná směs; koncentrát
přechodové pásmo šneku
překládání směsi
premix
prepreg
přetlačovací forma
přetlačovací komora
přetlačování
přetlaková kalibrace
přetoková drážka
přetvrzení
převulkanizování
pridržovači sfla
příčná vazba
prodyšnost
průhlednost; transparence; průzračnost
průměrná molární hmotnost
propadlina
propustnost
průraz
průrazné napětí
průsvitnost
průtažnost
průtažná fólie
přetoková forma
průvlaková kalibrace
přilnavost fólií
primární změkčovadlo
primární materiál
příměs
příprava směsí
přírodní pryskyřice
přírodní kaučuk (NR)
přírodní polymer; biopolymer
přísada
přísada proti zamlžování fólií
profil
promotor polymerace
propylénoxidový kaučuk
přirozené stárnutí
prosévací stroj; osévačka; osévací stroj

prstencové ústie vtoku
prstencové vtokové ústí
pružné uloženie
pružné uložení
puklina; prasklina
puklina
púzdro závitovky
pouzdro šneku
pyrolýza
pyrolýza
radiačná polymerizácia
radiační polymerace
radiačná vulkanizácia
radiační vulkanizace
radiálna trhlina
radiální trhlina
radikálová polymerizácia
radikálová polymerace
rám formy
rám formy
rám vyhadzovačov
rám vyhazovačů
rast kryštálu
růst krystalu
rázová húževnatosť
rázová houževnatost
reaktívne vtrekovanie
reaktivní vstřikování (RIM)
reaktoplast
reaktoplast
rebríkovitý polymér
žebříkovitý polymer
receptúra; zloženie zmesi
receptura; složení směsi
recyklácia
recyklace
reflektancia; súčiniteľ odrazu svetla; reflexivitareflektance; součinitel odrazu světla; reflexivita
regenerácia gumy
regenerace pryže
regeneračné činidlo
regenerační činidlo
regenerát
regenerát
regulárny polymér
regulární polymer
regulátor polymerizácie
regulátor molární hmotnosti polymeru
rekuperácia
rekuperace
rekuperát
rekuperát
relatívna permitivita
relativní permitivita
relaxácia napätia
relaxace napětí
reologia
reologie
retardér
retardér
retardér dymu
retardér vývinu kouře
reverzia
reverze
rezitol
rezitol
riedidlo
ředidlo
rohož
rohož
rontgenometňa; róntgenová analýza
rentgenometrie; rentgenografie
rotačné liatie
rotační lití
rotačné spekanie
rotační spékání
rotačné tvárenie
rotační tváření
rotačný lis
rotační lis
rotorové tvárenie
rotorové tváření; kolotočové tváření
roving
roving; pramenec
rovnobežné vrstvenie
rovnoběžné vrstvení
rozklad polymeru
rozklad polymeru
rozmerová stálosť
rozměrová stálost
rozptyl svetla
rozptyl světla
rozpustné farbivo
barvivo
roztoková polymerizácia
roztoková polymerace
rozvetvená makromolekula
rozvětvená makromolekula
rozvetvený polymér
rozvětvený polymer

rozvrstvovanie disperzie
ručný lis
rúno
sadza
samolepiace lepidlo
samozhášavosť
sekundárne zmäkčovadlo
sekundárny materiál
semikryštalická látka
sendvič
separačné činidlo
setrasná hmotnosť
sférolit
sieť
sieťovacia účinnosť vulkanizácie
sieťovanie
silikónový kaučuk
skelný laminát
skladovatelnosť
sklovitý stav
sklz valcov
skrutkovica
skúška nárazom; skúška padajúcim závažím
skúšobné teleso
skúšobný tlak
snímacia forma
sól
solvatácia
spájanie
spaľovanie
spaľovanie odpadu
spätná spružina
spätný kolík
spätný tlak
spekanie
speňovacia hmota
spirálová skúška
spojivo; matrica
spojovacie činidlo
spracovateľnosť delta Mooney
stabilizačný systém
stabilizátor
stálosť na svetle
starnutie
statické napätie
statistická kopolymerizácia
statistický kopolymér
stehové zváranie
stereoregulárny polymér
stereoselektívna polymerizácia

rozvrstvování disperze
ruční lis
rouno
saze
samolepicí lepidlo
samozhášivost
sekundární změkčovadlo
sekundární materiál
semikrystalická látka
sendvič
separační činidlo
setřesná hmotnost
sférolit
síť
síťovací účinnost vulkanizace
síťování
silikonový kaučuk (MQ, VPQ)
skelný laminát
skladovatelnost
sklovitý stav
skluz válců
šroubovice
zkouška nárazem; zkouška padajícím závažím
zkušební těleso
zkušební tlak
snímacia forma
sol
solvatace
spojování
spalování
spalování odpadu
vratná pružina
zpětný kolik; vratný kolik
zpětný tlak
spékání; slinování
zpěňovací hmota
spirálová zkouška
pojivo; matrice
spojovací činidlo; adhezní činidlo
zpracovatelnost delta Mooney
stabilizační systém
stabilizátor; antidegradant
stálost na světle; barevná stálost na světle
stárnutí
statické napětí
statistická kopolymerace
statistický kopolymer
stehové svařování
stereoregulární polymer
stereoselektivní polymerace

stereošpecifická polymerizácia
sterospecifická polymerace
stieracia doska
stiraci deska
stopa po oblúku
stopa po oblouku
stopa po plazivých prúdoch
stopa po plazivých proudech
stopa po toku
stopa po toku
stôl lisu
stůl lisu
stratové číslo
ztrátové číslo
stratový činitel
ztrátový činitel
stratový modul
ztrátový modul
stratový uhol
ztrátový úhel
striekacia pištoľ
stříkací pistole
striekanie laminátu
stříkání laminátu
studená vulkanizácia
studená vulkanizace
studený spoj
studený spoj
stupeň hutnosti
stupeň hutnosti
stupeň polydisperzity
stupeň polydisperzity; index polydisperzity
stužujúce plnivo
ztužující plnivo; ztužovadlo; aktivní plnivo
styrénbutadiénový kaučuk
butadiénstyrénový kaučuk (SBR)
styrénový kopolymér
styrénový kopolymer
súbežné vytláčanie; koextrúzia
souběžné vytlačování; koextruze
submolekulárna štruktúra
submolekulární struktura
súčiniteľ prenášenia tepla
součinitel prostupu tepla
súčiniteľ prestupu tepla; merná tepelná vodivosť
součinitel přestupu tepla; měrná tepelná vodivost
súčiniteľ priepustnosti svetla
součinitel propustnosti světla; transmitance
suchá zmes
suchá směs suchá zmes
suspenzia
suspenze
suspenzná polymerizácia
suspenzní polymerace
svetelný stabilizátor
světelný stabilizátor; fotostabilizátor
svetlosť etáží
světlost etáží
svíkové zváranie
švové svařování
syndiotaktický polymér
syndiotaktický polymer
syneréza
syneréze
synergizmus
synergie
syntaktický lehčený materiál
syntaktický ľahčený plast
syntetická živica
syntetický kaučuk
syntetický polymér
sypateľnosť
sypkosť
sypná hmotnosť
sypný uhol
šmuhy
šmykový tok
štepná kopolymerizácia
štepná polymerizácia
štruktúra
štruktúrna pevnosť
tableta
tabletovací lis
ťahanie laminátov

syntetická pryskyřice
syntetický kaučuk (SR)
syntetický polymer
sypatelnost
sypkost
sypná hmotnost
sypný úhel
šmouhy
smykový tok (při vytlačování)
roubovací kopolymerace
roubovací polymerace
struktura
strukturní pevnost
tableta
tabletovací lis
tažení laminátů

ťahaný laminát
takticita
tandemový vytláčací stroj
tavné lepidlo
ťažnosť
tečenie
technická guma
tekutost’
tekutost’ metodou pohárika
tekutost’ spirálovou skúškou
telechelický polymér
telomér
telomerizácia
temperačné zariadenie
temperovaná závitovka
tepelná odolnosť
tepelná vulkanizácia
tepelný rozklad
teplota krehnutia
teplota kryštalizácie
teplota samovznietenia
teplota sklovatenia
teplota toku
teplota topenia
teplota tvrdenia
teplota vstrekovania
teplota vulkanizácie
teplota vznietenia
teplota zápalnosti
teplotná odolnosť Martens
teplotná odolnosť Vicat
teplotná rozťažnosť
tepolota priebehu
termická analýza
terminačné činidlo polymerizácie
termo gravimetria
termodilatometria
termomechanická analýza
termoplast
termoplastický elastomér
termoplastický prepreg
tixotropia
tkaná výstuž
tkanivo; tkanina
tlaková hadica
tlakový tok
tlenie
tlmenie
tmel
tok

tažený laminát
takticita
tandemový vytlačovací stroj
tavné lepidlo; taveninové lepidlo
tažnost
tečení; creep
technická pryž
tekutost
tekutost metodou pohárku
tekutost spirálovou zkouškou
telechelický polymer
telomer
telomerace
temperační zařízení; temperační agregát
temperovaný šnek
tepelná odolnost
tepelná vulkanizace
teplený tepelný rozklad
teplota křehnutí
teplota krystalizace
teplota samovznícení
teplota skelného přechodu; teplota zeskelnění
teplota toku
teplota tání
teplota vytvrzování; teplota tvrzení
teplota vstřikování
teplota vulkanizace
teplota vznícení
teplota vzplanutí
tepelná odolnost Martens
tepelná odolnost Vicat
teplotní roztažnost
teplota průhybu
termická analýza
zastavovač polymerace; terminační činidlo
termogravimetrie (TG)
termodilatometrie
termomechanická analýza (TMA)
termoplast
termoplastický elastomer (TPE)
termoplastický prepreg
tixotropie
tkaná výztuž
tkanina
tlaková hadice
tlakový tok (při vytlačování)
doutnání
tlumení
tmel
tok

toková dráha
trhlina
triedič
trimér
tropikaliácia
trvalá deformácia
tvárenie
tvárniace súčasti formy
tvárniaci tlak
tvárnica
tvárnik
tvárny lom
tvarová pamäť
tvarová stálosť za tepla
tvarovacia forma
tvarovanie
tvrdá guma
tvrdená tkanina; vrstvená tkanina
tvrdené vrstvené drevo
tvrdenie
tvrdený papier; vrstvený papier
tvrdivo
tvrdosť
tvrdý plast
tyč vyhadzovača
uhlíkové vlákno
uhol klinového remeňa
úkos
umelé starnutie
únava materiálu
únosnosť
upínacia doska
urýchľovač
UV-absorbent
uzatvárací ventil
uzatváracia jednotka
uzatváracia sila
uzavierací čas
uzavretie formy
vákuové kalibrovanie
vákuový tvarovací stroj
válcovací stroj
válcovací účinok
valcovanie
valec valcovacieho stroja
valec vytláčacieho stroja
vedenie rámu vyhadzovača
vejárovité ústie vtoku
veľkosť dosedacej plochy
viacnásobná forma

toková dráha
trhlina
třídič
trimer
tropikalizace
trvalá deformace
tváření
tvářecí součásti formy
tvářecí tlak
tvárnice
tvárník
tvárný lom
tvarová paměť
tvarová stálost za tepla
tvarovací forma
tvarování
tvrdá pryž; ebonit
tvrzená tkanina; vrstvená tkanina
tvrzené dřevo; vrstvené dřevo
vytvrzování; tvrzení
tvrzený papír; vrstvený papír
tvrdidlo
tvrdost
tvrdý plast
tyč vyhazovače
uhlíkové vlákno
úhel klínového řemene
úkos
umělé stárnutí
únava materiálu
nosnost; únosnost
upínací deska
urychlovač
UV-absorbér
uzatvírací ventil
uzavírací jednotka
uzavírací síla
uzavírací doba; doba uzavření
uzavření formy
vakuová kalibrace
vakuový tvarovací stroj
válcovací stroj; kalandr
válcovací účinek; kalandrovací efekt
válcování; kalandrování
válec kalandru
válec vytlačovacího stroje
vedení rámu vyhazovače
vějířové vtokové ústí
velikost dosedací plochy
vícenásobná forma

viacvalcový trecí stroj
viazaná síra
vicazávitovkový vytláčací stroj
Vinylchlorid-vinylacetát (VC/VA)
vinylový polymér
viskoelastická deformácia
viskozimeter Mooney
viskozita
viskozita
viskozita Mooney
viskozitné číslo
viskozitný pomer
vlákno
vláknotvomý polymér
vlnovcová hadica
vložka hadice
vložková doska
vnútorný odpor
vodiace puzdro
vodiaci stĺpik
vodivý polymér
vodný kanál
voľná síra
voľne kladený laminát
voľný tvárnik
vonkajšia dĺžka remeňa
vráska
vrstvená fólia
vrstvená hmota
vrubová húževnatosť
vstrekovací cyklus
vstrekovací piest
vstrekovací stroj, vstrekolis
vstrekovací tlak
vstrekovací valec
vstrekovacia dýza
vstrekovacia forma
vstrekovacia hmota
vstrekovacia jednotka
vstrekovacia kapacita
vstrekovacia sila
vstrekovanie
vstrekovanie laminátu
vstrekovanie s dolisováním
vstrekovaný laminát
vstupné pásmo závitovky
vtieranie
vtoková sústava
vtoková vložka
vtokový zvyšok

víceválcový třecí stroj
vázaná síra
vícešnekový vytlačovací stroj
kopolymer
vinylovy polymer
viskoelastická deformace
viskozimetr Mooney
viskozita
viskozita
viskozita Mooney; plasticita Mooney
viskozitní číslo
viskozitní poměr; relativní viskozita
vlákno
vláknotvorný polymer
vlnovcová hadice; vrapová hadice
vložka hadice
vložková deska
vnitřní odpor
vodicí pouzdro
vodicí sloupek; vodicí čep
vodivý polymer
vodní kanál
volná síra
volně kladený laminát
volný tvárník
vnější délka řemene
vráska
vrstvená fólie
vrstvená hmota; laminát
vrubová houževnatost
vstřikovací cyklus
vstřikovací píst
vstřikovací stroj, vstřikolis
vstřikovací tlak
vstřikovací válec
vstřikovací tryska
vstřikovací forma
vstřikovací hmota
vstřikovací jednotka
vstřikovací kapacita
vstřikovací síla
vstřikování
vstřikování laminátu
vstřikování s dolisováním
vstřikovaný laminát
vstupní pásmo šneku
vtírání
vtokový systém
vtoková vložka
vtokový zbytek

Vulkanfiber
vulkanizácia
vulkanizačné zariadenie
vulkanizačný koeficient
vulkanometer
výbušnosť
vydúvací stroj
vyfukovací pomer
vyfukovací stroj
vyfukovacia forma
vyfukovanie
vyhadzovací piest
vyhadzovacie zariadenie
vyhadzovač
vyhadzovač vtokového zvyšku
vyhadzovanie
výhrevná doska
vykvitanie
výlisok
vypocovanie
výpočtová dĺžka remeňa
výpočtový priemer remenice
výrobná linka
vysekávací stroj
vysekávacia podložka
vysokofrekvenčné zváranie
vysokofrekvenčný ohrev
vysokotlakový kapilárny viskozimeter
výstupné pásmo závitovky
vystupovanie
výstuž hadice
vystužený plast
výsuvný tvárník
vyťahovač
vytláčacie nanášanie
vytláčacie zváranie
vytláčanie
výtlačný plastometer
vytvrdený reaktoplast
vzduchová pištoľ
vzduchový triedič
vznitenie; zapálenie sa
vzorka
vzorovanie
zábal
zadretie formy
zahusťovač
zákal
zakrivenie valca
zalievanie

vulkanfíbr
vulkanizace
vulkanizační zařízení
vulkanizační součinitel
vulkametr; vulkanograf
výbušnost
vydouvací stroj
vyfukovací poměr
vyfukovací stroj
vyfukovací forma
vyfukování
vyhazovací píst
vyhazovači zařízení
vyhazovač
vyhazovač vtokového zbytku
vyhazování
topná deska; vyhřívací deska
vykvétání
výlisek
vypocování
výpočtová délka řemene
výpočtový průměr řemenice
výrobní linka
vysekávací stroj
vysekávací podložka
vysokofrekvenční svařování
vysokofrekvenční ohřev
vysokotlaký kapilární viskozimetr
výstupní pásmo šneku
vystupování
výztuž hadice
vyztužený plast
výsuvný tvárník
vytahovač; vytrhávač
vytlačovací nanášení
vytlačovací svařování
vytlačování
vytlačovací plastometr
vytvrzený reaktoplast
vzduchová pistole
vzduchový třídič
vznícení
vzorek
desénování; vzorování
zábal
zadření formy
zahušťovadlo
zákal
vypouklost válce
zalévání

zálisok
zápalnosť
zápalnosť žeravou slučkou
zápalnosť žeravým tŕňom
zatečenie
závitkový čistiaci stroj
závitkový miesič
závitovka
závitovkový vytláčací stroj; extrúder
závitový krúžok
zdravotná pryž
zdvojovanie
zhášač
zjavná viskozita; zdanlivá viskozita
zmáčadlo
zmäkčovadlo
zmes
zmes polymérov
zmetkový výstrek
zmraštenie
zmrašťovacia fólia
znášanlivosť
zosietená makromolekula
zosietený polymér
zošľachtené drevo
zotavenie
zvar
zvárací drôt
zváracia pištoľ
zváracie zariadenie
zváranie
zváranie horúcim plynom
zváranie trením
zváranie ultrazvukom
zvitok zmesi
zvlákňovanie
želatinácia
žeravenie
žiarové striekanie
živicové ložisko
životnosť
životnosť formy

zálisek
zápalnost
zápalnost žhavou smyčkou
zápalnost žhavým trnem
přetok
čisticí vytlačovací stroj
šnekový hnětič
šnek
šnekový vytlačovací stroj; extruder
závitový kroužek
zdravotní pryž
zdvojování
zhášivo; zhášeč
zjevná viskozita; zdánlivá viskozita
smáčedlo
změkčovadlo
směs
směs polymerů
výstřik zmetkový
smrštění
smršťovací fólie
) snášenlivost
zesíťovaná makromolekula
síťový polymer
zušlechtěné dřevo
zotavení
svar
svařovací drát
svařovací pistole
svařovací zařízení
svařování; sváření
svařování horkým plynem
sařování třením
svařování ultrazvukem
svitek směsi
zvlákňování
želatinace
žhnutí
žárové stříkání
pryskyřičné ložisko
životnost
životnost formy

EN
thermal conductivity
thermal diffusivity
adhesion
adiabatic extrusion
addition polymerization
aerosol
aggregate
acrylic rubber
polyacrylate
polymerization activator
kicker
vulcanization activator
living polymer polyměre vivant
alkyd resin
alternating copolymerization
alternating copolymer
allyl resin
amino resin
amorphous substance; amorphous matter
anaerobic adhesive
anhydride
aniline-formaldehyde resin
antioxidant
antiozonant
antistatic agent
size; finish
aromatic polyamide; aramide
polyarylic esther
atactic polymer
automatic ejection
selfheating screw; autoheating screw
flow moulding
autothermal extrusion; autogenous extrusion
azeotropic copolymerization
spiral wrapping
ram; slide
barrier film
whiteness
positive mould
screwless extruder; disc extruder
biaxial orientation
biological stability
biostabilizer
block
block copolymerization
spot welding
bubble
butyl rubber; isobutene-isoprene rubber
total sulphur

cellophane
celluloid
cellulose
cyclone
cyclopolymerization
closed assembly time
moulding cycle time
open assembly time
mould fill time
pot life
curing time
dry tack time
dwell time; residence time
gel time
creep resistance; creep strength
straining
deflocculation agent
deformation; strain
swelling of a mould
strain rate
degradation
decorative laminate
bar mould
parted screw; split screw
parting plane
desizing
depolymerization
derivative differential thermal analysis
derivative thermogravimetry
derivative
dielectric heating
differential scanning calorimetry
differential thermal analysis
differential thermodilatometry
dimer
dispersion agent; disperging dispergation agent
dispersion
distribution curve of the molar mass
flooring; floor covering
substrateless flooring
flooring with substrate
chain length
stoving; after-bake; postheating
bottom ejection
upstroke press
doped polymer
conveyor
granulate conveyer; feeder
conveyor belt

pressure pad
land (of a mould)
sheet
holding pressure
post-curing
post-vulcanization
roughness
crushing; breaking
crusher
hose lining
cavity of a mould
hollow tubular article
slush casting; slush moulding
twin-screw extruder
smoke
dynamic thermomechanometry
absolute viscosity
dynamic vulcanization
dynamic stress
needle valve nozzle
elasticity
elastic deformation
elastomer
electric strength
electromagnetic separator
electrostatic spraying
emulsification
emulsification work
emulsifier
emulsion
emulsion polymerization
epichlorhydrin rubber
epoxy resin
epoxy ester resin
cellulose ester
urethane ester rubber
floating plate
multi-daylight press
ether
cellulose ether
urethane ether rubber
ethylene-propylene rubber
vented extruder
extrudate
factice
colour
colorant; dyestuff
tinctorial strength
phenol-formaldehyde resin
phenol-furfural resin

phenolic resin
fibrillation
fluidised bed coating
fluoroplastic
fluororubber
film
adhesive film
mould
family mould
photopolymerization
fractionation
functionality
furan resin
furfural resin
physical foaming
gel coat
granulating machine; pelletizer
granules; granulate; pellets
granulation; pelletization
vulcanized rubber
rubber-metal spring
rubber-metal article
rubber spring
hose
hose assembly
woven hose
spiralled hose
knitted hose
wrapped hose
hard wall hose
braided hose
tubular film
hindered amine light stabilizer; HALS
heterogeneous flooring
fog
mass feeding
kneading; plasticization
K-value
homogenization
homogeneous flooring
homopolymerization
Höppler consistometer
burning; flaming
combustibility flammability
top ejection
downstroke press
hot runner
yield point; tensile strengh at yield
permanent strength; fatigue limit
bristle

dry blend
extrusion die; orifice
sponge rubber
sponge material; open cell foam
network density
star lamination
star polymer
hydraulic press
hydrolysis
hydromechanical press
hydrostatic stability
hysteresis
stress-strain hysteresis loop
chemical resistance
chemical foaming
chirality
coolant
refrigerator
chlorine caoutchouc
chlorinated polyvinylchloride
polyethylene chlorosulfone chlorsulphonated polyethylene
pimple
ideal elastic deformation; instantanesous elastic deneedled mat
impregnating machine; impregnator
impulse sealing; thermal impulse sealing
melt flow rate
plasticity retention index
induction heating
vulcanization inhibitor
polymerization initiator
structural foam
intrusion; flow moulding
ionomer
ionic polymerization
insulation resistence
isomer
isomeric polymerization
isotactic polymer
single cavity mould
unidirectional fabric
single-roller grinding mill
single-screw extruder
calibration; gauging
capillary viscosimeter
carboxylic rubber
rubber
rubber-like state; rubbery state
rubber poison
viscosity/density ratio

kinetic chain length
V-belt
coagulating agent
cohesion
plain core; plain pin
pin barrel extruder
colloid
colloid mill
compatibilizer
assembling
complex modulus
chelating agent
composite
compression ratio (of differential screw)
conditioning
building drum
building machine
tyre building machine
high performace plastic; engineering plastic
contact adhesive
copolymerization
ethylene-propylene copolymer
polyethylene / vinyl acetate
corona treatment
corrosion
stress crack
costabilizer
anchor plate; anchor slab
synthetic leather
skin
crater
fibre
necking
brittle fracture
chalking
cross lamination
crystallite
crystalline matter
liquid rubber
oxygen index; limiting oxygen index (LOI)
cellular hard rubber; cellular ebonite
expanding; foaming
cellular; expanded material
breaker plate
latex
glueing; cementing
solvent bonding; solvent sealing
adhesive; bonding agent
adhésivité
gloss; sheen

solvent polishing
casting
film casting
limiting viscosity number
linear macromolecule
press
moulding cycle
moulding time
moulding pressure
compression mould
moulding material
compression force
pressing temperature
compression moulding
bag moulding
cold moulding
fracture toughness
sizing
lyosol
dipping; dip coating
dipped article
moss-like material
macromolecule
lubricant
plasticized polymer
soft rubber
non-rigid plastic
interfacial work
mechanical forming
mechanical press
mechanical loss angle
cellular rubber
melamine-formaldehyde resin
specific heat; heat capacity
specific viscosity
surface resistivity
volume resistivity
kneader; kneading machine; internal mixer
KO-kneader
agitator; mixer
mixing; blending
migration
microporous rubber
microstructure
whisker
grinding
grinding mill
urea-formaldehyde resin
modification
modified resin

Young´s modulus
shear modulus
modulus in phase; storage modulus
creep modulus
molecular structure
‘ (relative) molecular mass of the macromolecule
monofilament
monomer
mottle
multifilament; continuous filament
overmolecular structure
blowing agent
drawing
blank
coating
skimming; skim coating
stress
shear stress
tensile stress
compressive stress
swelling
swelling pressure
impregnation
swelling; die swell
suction capacity
water absorption
extender
extended rubber
loading chamber; loading cell; loading space
flooring top layer
doctor knife; spreading knife
spreading machine; spreader
spreading
blanket coating
knife-over-roll coating
air knife coating
roll coating
floating knife coating
bank of rubber; billet; puppet
winding laminate; wound laminate
hygroscopicity
scorching of a compound
short moulding
undercure
flame proofing
unplasticized polymer
irregular block
irregular polymer
insoluble colorant; pigment
inactive filler

nitrile rubber; acrylonitrile-butadiene rubber
low-pressure moulding
novolak; novolaque
nucleation
nucleating agent; nucleator
hose cover
blister pack; bubble pack
skin pack; shrink packing
apparent density
volumetric feeding
bulk factor (of moulding material)
machining
casting
casting resin
mould casting
tracking resistance
resistance
arc resistance
abrasion resistance
ageing resistance
light resistance
collapse resistance
devolatilization; degassing
spring ejector
resilience
centrifugal casting; centrifugal moulding
drawdown ratio (extrusion)
opening force
vent
preheating of the compound
protective coating
movable protective cover
oil-reactive resin
oligomer
oligomerization
rolling sheet
covering extrusion head
sheathing
braid
braiding machine
traverse
processing; procedure
optical distortion
optical brightener
optimum vulcanization; vulcanization optimum
organogel
orientation
open bubble
daylight; distance between plates of the press
spiral

ozone crack
armoured hose
parison
steam channel
strap; band
screw zone
paste
foam
foamed rubber
foamed material
peptizing agent; peptizer
torsion strength
flexural strength
shear strength
tensile/compressive strength
ram extrusion machine; ram extruder
plastic
slab; sheet
plasticity
plastic deformation
plastic state
plasticizing
plastisizing unit
plasticizing agent
plastisizing cylinder
plasticizing capacity; melting capacity
plastigel
plastomer
plastometer
knitted ply; knit fabric
filler
lay flat hose
flat belt
blister
flocking; flock finishing; flock coating
pneumatic forming
pneumatic press
tyre
substrate
undercut; counter draft
vacuum hose
vacuum forming
undercure
rubberizing
semi-automatic press
semisynthetic leather
semi-rigid plastic
polyisobutylene
polyacetale
polyaddition; addition polymerization

polyadduct
polybutadiene
polydiolefín
polydispersity
polyester
polyetheretherketone
polyetherketone
polyethersulphon
polyethylene
polyethylene terephthalate
polyphenylene oxide
polychloroprene; chloprene rubber
polyimide
polyinsertion
polyisoprene; isoprene rubber
polycarbonate
polycondensation; condensation polymeration
polycondensate
liquid crystal plymer (LCP)
interpenetrating polymer networks (IPN)
polymerization
interface polymerization
ring opening polymerization
bulk polymerization; mass polymerization
degree of polymerization
degree of polymerization of a molecule
degree of polymerization of a polymer
polymeric plasticizer
polymethyl methacrylate
poly (4-methylpenthene-l)
polyolefin
polyoxymethylene ; polyformaldehyde
polypropylene
polyreactíon
polysiloxane
polysulphide
polysulphone
polyurethane
polyvinyl acetale
polyvinyl acetate
polyvinyl alcohol
polyvinyl chloride
polyvinylidene chloride
orange peel
draw ratio
relative deformation
aspect ratio
notch factor
plastic coating
powdering

burst pressure
finishing; finish
surface waviness
surface resistance
working pressure
strand
pulverising agent
polymer powder
preheating
masterbatch
transition zone
cross mixing
premix; bulk moulding compound (BMC)
prepreg
transfer mould
transfer pot; transfer chamber
transfer moulding
pressure calibration
spew; groove
overcuring
overcure
locking force
cross link
gas permeability
transparency
molar-mass average; molecular-weight average
sink mark; depression in surface
permeability
electrical breakdown
disruptive voltage; breakdown voltage
translucency
tension set
stretch film
flash mould
draw plate calibration
adhesion between films
primary plasticizer
primary material
admixture
compounding
natural resin
natural rubber
natural polymer
additive; ingredient
antifogging agent
profile
polymerization promoter
propylene oxide rubber
weathering; natural ageing
screening machine

ring gate
silent block
craze
liner; extruder liner
pyrolysis
radiation-initiated polymerization
radiation vulcanization
radial crack
radical polymerization
mould frame
ejector frame
crystal growth
impact strength
reaction injection moulding (RIM)
thermosetting plastic; thermoset
ladder polymer; double-strand polymer
compounding data; mixing formula
recycling; reprocessing; reworking
reflectance; reflectivity
rubber reclaiming
regenerating agent
reclaim; regenerate; reclaimed rubber
regular polymer
polymerization regulator; polymerization modifier
recuperation
rework
relative permittivity
stress relaxation
rheology
retarder retardant
smoke suppressant
reversion
resitol
diluent
chopped strand mat
roentgenometrie
rotational casting
rotational sintering
rotational shaping
drum press
rotary moulding
roving
parateli lamination
destruction of a polymer
dimensional stability
light scattering
soluble colorant
solution polymerization
branched macromolecule
branched polymer

creaming
hand press
fleece
carbon black
pressure-sensitive adhesive
self-extinguishing
secondary plasticizer
secondary material
semicrystalline matter
sandwich
release agent
powder density
spherulite
network
vulcanization efficiency
crosslinking
silicone rubber
fibreglass; glass reinforced plastic (GRP)
shelf life; can stability
glass-like state; glassy state
slip of cylinders
helix
drop test; falling weight test
test specimen; test piece
proof pressure
hand mould
sol
solvatation
bonding
combustion
scrap incineration
return spring
return pin
back pressure
sintering
foamable material; expandable material
spiral test
binding agent; binder; matrix
binding agent; binder
delta Mooney processability
stabilizing system
stabilizer
light fastness
ageing
static stress
random copolymerization
random copolymer
stitch welding
stereoregular polymer
stereoselective polymerization

stereospecific polymerization
ejection plate; stripper plate
arc tracking
tracking
flow line; flow mark
platen; ram; presstable
loss factor
factor of insulating material
loss modulus
dielectric loss angle
spray gun
spray-up of laminate
cold vulcanization
weld mark; weld line
degree of compactness
degree of polydispersity
reinforcing filler; stiffener
styrene-butadiene rubber
styrene copolymer
coextrusion
submolecular structure
heat transmission coefficient
heat transfer coefficient
light transmittance
dry blend
suspension
suspension polymerization
light stabilizer
daylight; press opening
seam welding
syndiotactic polymer
syneresis
synergy; synergism
syntactic celullar material
synthetic resin
synthetic rubber
synthetic polymer
free flowing capacity
; ?
bulk density
angle of repose
striae
shear flow; drag flow
graft copolymerization
graft polymerization
structure
creeping strength
pellet
pelleting machine
pultrusion

pultrusion laminate
tacticity
tandem extruder
hot-melt adhesive
elongation at break
creep
mechanical rubber goods
flowability
cup flow figure
spiral flow test
telechelic polymer
telomer
telomerization
temperature control unit
cored screw
thermal stability
heat vulcanization
thermal decomposition
brittle temperature
crystallization temperature
self-ingnition temperature
glass transition temperature
flow temperature
melting point
hardening temperature
injection temperature
vulcanization temperature
ignition temperature
flash point; flash temperature
Martens heat resistance
Vicat softening temperature
thermal expansion
deflection temperature
thermal analysis
termination agent; short stopping agent
thermogravimetry
thermodilatometry
thermomechanometry
thermoplastic (noun)
thermoplastic elastomer
thermoplastic prepreg
thixotropy
textile reinforcement
fabric
pressure hose
pressure flow
smouldering smoldering ?
damping
putty
flow; flux

flow path
crack
separating plant
trimer
tropicalization
permanent set; compression set; residual set
moulding; forming
moulding part
forming pressure; cavity pressure
cavity die
punch
ductile fracture
recouvrance; mémoire élastique
heat distortion temperature
forming mould
shaping; forming
hard rubber; ebonite
hardened textile
resin bonded densified laminated wood
cure; curing
hardened paper
hardener
hardness
rigid plastic
ejector rod
carbon fibre
V-belt angle
draft angle
artificial ageing
fatigue of material
bearing capacity; load capacity
backing plate; clamping plate
accelerator
ultra-violet absorber
check valve; non-return valve
clamping unit
clamping force
closing time
mould locking
vacuum calibration
vacuum thermoforming machine
calender
calendering effect
calendering
bowl of a calender
extruder barrel
ejector frame guide
fan gate
land area; mating surface
multi-cavity mould; multi-impression mould

friction roller
combined sulphur
multi-screw extruder; multiple screw extruder
polyvinyl chloride , acetate
vinyl resin
viscoelastic deformation; delayed elastic deformation
Mooney viscosimeter
true viscosity
viscosity
Mooney viscosity
reduced viscosity; viscosity number
viscosity ratio; relative viscosity
filament
fibre-forming polymer
corrugated hose
hose ply
backing plate
volume resistance
dowel bush
dowel pin
conducting polymer
water channel
free sulphur
hand lay-up laminate; hand-laminate
loose punch
outer length of V-belt
wrinkle
laminated sheet; laminated film
laminate
notched impact strength
injection moulding cycle
injection ram
injectin moulding machine
injection pressure
injection cylinder
injection nozzle
injection mould
injection moulding material
injection unit
shot; injection capacity
injection force
injection moulding
injection lamination
injection stamping; hybrid moulding; Rolinx process
injection molded laminate
feeding zone
friction process
gating system
sprue bush; feed bush
sprue

vulcanized fibre
vulcanization
vulcanizing device; vulcanizing plant
vulcanization factor
cure meter
explosibility
tyre dishing machine; tyre shaper; bagging-up machine
blow-up ratio
blowing machine
blowing mould; blow mould
blowing; blow moulding
ejection ram
ejector
ejector pin
sprue ejector
ejection
heating plate
blooming
pressing, molding, moulded piece
exudation; sweat out
calculated length of V-belt
calculated pulley diameter
production line
punching machine
punching pad
high-frequency welding
high frequency heating
high pressure capillary viscosimeter
metering zone; homogenizing zone
exudation
hose reinforcement; reinforcing ply
reinforced plastic
sliding punch
extractor
extrusion coating
extrusion welding
extrusion
extrusiometer
thermoset plastic
blow gun
air separator
ignition
sample; specimen
embossing
straight wrapping
seizing of a mould
thickener
haze
rolln crown; roll camber
embedding; potting; encapsulation

insert, mould insert
flammability ignitability
glow-loop test
hot needle inflammability ignition
flash; bar; spue; overflow
strainer
screw kneading machine; screw mixer
extruder screw
extruder; screw extruder
screw ring
medical rubber goods
doubling
quencher
apparent viscosity
wetting agent
plasticizer
compound; mixture
polymer blend
short shot, non-fill, short mould
shrinkage
shrinkage film
compatibility
cross-linked macromolecule
cross-linked polymer
treated wood
recovery; creep recovery
weld
filler rod
welding torch
welding apparatus; welding device
welding; sealing
hot gas welding
friction welding
ultrasonic welding
roll of uncured rubber
spinning
gelation
glowing; glowing combustion
flame spraying
resin pocket
durability; useful life
service life of the mould

DE
Wärmeleitfähigkeit
Temperaturleitfähigkeit
Adhäsion; Haftung
adiabatische Extrusion
Additionspolymerisation
Aerosol
Aggregat
Acrylkautschuk
Polyacrylat
Polymerisationsaktivator
Kicker
Vulkanisationsbeschleuniger
lebendes Polymer
Alkydharz
alternierende Copolymerisation
alternierendes Copolymer
Allyharz
Aminoharz
amorpher Stoff
anaerober Kleber
Anhydrid
Anilin-Formaldehydharz
Antioxidans ; Oxidationsschutzmittel
Ozonschutzmittel
Antistatikum
Endbearbeitung
aromatisches Polyamid
aromatischer Polyester; Polyarylester
ataktisches Polymer
automatischer Auswurf
Pressspritzen
azeotrope Copolymerisation
Spiralwicklung
Barrierefolie
Weiße
Füllraumwerkzeug
schneckenloser Extruder; Scheibenextruder
biaxiale Orientierung
biologische Stabilität
biologischer Stabilisator
Block
Blockcopolymerisation
Punktschweißen
Blase
Butylkautschuk
Gesamtschwefel

Cellophan
Celluloid
Cellulose
Zyklon
Cyclopolymerisation
geschlossene Wartezeit
Presszykluszeit
offene Wartezeit
Füllzeit
Topfzeit
Aushärtezeit
Trockenzeit
Verweilzeit
Gelierzeit
Zeitstandfestigkeit; Kriechfestigkeit
Entflockungsmittel
Verformung; Deformation; Dehnung
Werkzeugatmung
Dehngeschwindigkeit; Dehnrate
Abbau
dekoratives Laminat
geteilte Schnecke
Trennebene
Entschlichten
Depolymerisation
Thermo-derivative Thermoanalyse
Differentialthermogravimetrie
Derivat; Abkömmling
dielektrische Heizung
Differentialkalorimetrie
Differentialthermoanalyse
Differentialthermodilatometrie
Dimer
Dispergiermittel
Dispersion
Molmassenverteilungskurve
Fußbodenbelag
Fußbodenbelag ohne Substrat
Fußbodenbelag mit Substrat
Kettenläge
Nachwärmen; Tempern
Auswurf von unten
Unterkolbenpresse
dotiertes Polymer
Förderer
Granulatförderer
Förderband

Distanzstück zur Druckbegrenzung
Platte
Nachdruck
Nachhärtung
Nachvulkanisation
Rauhigkeit
Zerkleinerung
Brecher
Schlauchauskleidung
Werkzeugkavität
Hohlkörper
Schalengießverfahren
Doppelschneckenextruder
Rauch
dynamische Thermomechanometrie
absolute Viskosität; dynamische Viskosität
dynamische Vulkanisation
dynamische Beanspruchung
Nadelverschlussdüse
Elastizität
elastische Verformung
Elastomer
Durchschlagfestigkeit
elektromagnetischer Trenner
elektrostatisches Beschichten
Emulgieren
Emulgierarbeit
Emulgator; Emulgiermittel
Emulsion
Emulsionspolymerisation
Epichlorhydrin-Kautschuk
Epoxidharz
Epoxyesterharz
Celluloseester
Urethanesterkautschuk
Mehretagenpresse
Ether
Celluloseether
Urethanetherkautschuk
Ethylen-Propylenkautschuk
Entgasungsextruder
Extrudat
Faktis
Farbe
Farbstoff
Farbstärke
Phenol-Formaldehydharz
Phenol-Furfuralharz

Phenolharz
Fibrillierung
Wirbelsintern; Wirbelsinterbeschichten
Fluorpolymer
Fluorkautschuk
Folie
Klebefolie
Werkzeug; Form
Familienwerkzeug
Photopolymerisation
Fraktionierung
Funktionalität
Furanharz
Furfuralharz
physikalisches Schäumen
Gelcoat
Granulieranlage; Granulator
Granulat
Granulieren
Gummi; Vulkanisat
Gummi-Metall-Feder
Gummi-Metall-Produkt
Gummifeder
Schlauch
Gewebeschlauch

Gewebeschlauch
Schlauchfolie
hindered amine light stabilizer; HALS
heterogener Fußbodenbelag
Nebel
gravimetrische Dosierung
Kneten
K-Wert
Homogenisierung
homogener Fußbodenbelag
Homopolymerisation
Höppler-Consistometer
Brennen
Brennbarkeit
Auswurf von oben
Oberkolbenpresse
Heißkanal
Fließgrenze; Streckgrenze
Ermüdungsgrenze; Dauerfestigkeit
Borste

Dry Blend
Extrusionsdüse; Düse
Schaumgummi; Schwammgummi
offenzelliger Schaum
Netzwerkdichte
Sternpolymer
Hydraulikpresse
Hydrolyse
hydromechanische Presse
hydrostatische Stabilität
Hysterese
Spannungs-Dehnungs-Hystereseschleife
Chemikalienbeständigkeit
chemisches Schäumen
Chiralität
??
Kühlaggregat
Chlorkautschuk
chloriertes Polyvinychlorid
Chlorsulfonyl-Polyethylen-Kautschuk
Bläschen
ideal elastische Verformung
Nadelvlies-Matte
Imprägniermaschine
Wärmeimpulsschweißen
Schmelzflußindex
Plastizitatsretensionsindex
Induktionsheizung
Vulkanisationsverzögerer; Inhibitor
Polymerisationsinitiator
Strukturschaum
Intrusionsverfahren
Ionomer
ionische Polymerisation
Isolationswiderstand
Isomer
isomerische Polymerisation
isotaktisches Polymer
Einfachwerkzeug
unidirektionales Gewebe
Einwellen-Schleifmaschine
Einschneckenextruder
Kalibrierung
Kapillarviskosimeter
Carboxylkautschuk
Kautschuk
elastischer Zustand
kinematische Viskosität

kinetische Kettenlänge
Keilriemen
Koagulationsmittel
Kohäsion
Stift; Kern
Stiftextruder
Kolloid
Kolloidmühle
Compatibiliser
Montage; Zusammenbau
komplexer Schubmodul
Chelatbildner
Verbundwerkstoff; Komposit
Kompressionsverhältnis
Konditionierung
Bautrommel
Aufbaumaschine
Reifenaufbaumaschine
Hochleistungskunststoff; technischer Kunststoff
Kontaktkleber
Copolymerisation
Ethylen-Propylen-Copolymer
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
Koronabehandlung
Korrosion
Spannungsriss
Costabilisator
Ankerplatte
Kunstleder
Haut
Krater
Faser
Einschnürung
Sprödbruch
Kreiden
Diagonalschichtung
Kristallit
kristalliner Stoff
flüssiger Kautschuk
Sauerstoffzahl
geschäumter Hartgummi
Schäumen
expandiertes Material
Lochplatte
Latex
Kleben
Quellschweißen; Lösungsmittelkleben
Klebstoff; Kleber
adesivit?
Glanz

Lösungsmittelpolieren
Gießen
Foliengießen
Grenzviskositätszahl
lineares Makromolekül
Presse
Presszyklus
Presszeit
Pressdruck
Presswerkzeug
Formmasse
Presskraft
Prägetemperatur
Pressen
Gummisackverfahren
Kaltpressen
Bruchzähigkeit
Schlichten
Lyosol
Tauchbeschichten
getauchtes Produkt
moosartiges Material
Makromolekül
Schmierstoff; Schmiermittel
weichgemachter Kunststoff
Weichgummi
weicher Kunststoff
Grenzflächenarbeit
mechanische Formgebung
mechanische Presse
mechanischer Verlustwinkel
Moosgummi; Zellgummi
Melamin-Formaldehydharz
spezifische Wärme(kapazität)
spezifische Viskosität
spezifischer Oberflächenwiderstand
spezifischer Durchgangswiderstand
Kneter
Ko-Kneter
Mischer
Mischen durch Rühren
Wanderung
mikroporöser Gummi
Mikrostruktur; Mikrogefüge
Mikrofaser
Mahlen
Mühle
Harnstoff-Formaldehydharz
Modifikation; Änderung
modifiziertes Harz

Elastizitätsmodul
Schubmodul
Speichermodul
Kriechmodul
Molekularstruktur
(relative) Molmasse des Makromoleküls
Monofilament
Monomer
Marmorierung
Multifilament
molekulare Überstruktur
Treibmittel
Verstrecken
Rohling
Beschichtung
Spannung; Beanspruchung
Scherspannung; Schubspannung
Zugspannung
Druckspannung
Quellen; Quellung
Quellungsdruck
Imprägnierung
Strangaufweitung
Saugfähigkeit
Wasseraufnahme
Streckmittel
gestreckter Kautschuk
Füllraum
Lauffläche des Fußbodenbelags
Rakel
Beschichtungsmaschine; Coater
Streichbeschichten
Gummituchstreichen
Beschichten mittels Walzenrakelmaschine
Luftbürstenstreichverfahren
Walzenauftragen
Luftrakelstreichverfahren
Gummifell
gewickeltes Laminat
Hygroskopizität
Anvulkanisieren einer Mischung
nichtausgeformter Formteil
Unterhärtung
flammfeste Ausrüstung
weichmacherfreier Kunststoff
unregelmäßiger Block
irreguläres Polymer
unlöslicher Farbstoff; Pigment
inaktive Faser

Nitrilkautschuk
Niederdruckspritzgießen
Novolak
Nukleierung; Keimbildung
Nukleierungsmittel
Schlauchdecke
Blister-Verpackung
Skin-Verpackung
Rohdichte; Schüttdichte
volumetrische Dosierung
Volumenfaktor; Füllfaktor von Pressmassen
spanende Bearbeitung
Gussteil
Gießharz
Formguss
Kriechstromfestigkeit
Beständigkeit
Lichtbogenfestigkeit
Verschleißfestigkeit
Alterungsbeständigkeit
Lichtechtheit; Lichtstabilität
Standfestigkeit
Entlüftung; Entgasung
federkraftbetätigter Auswerfer
Rückprallelastizität
Schleudergießverfahren; Zentrifugalgießen
Tiefziehverhältnis
Öffnungskraft
Entlüftung
Vorwärmen der Mischung
Schutzschicht
bewegliche Schutzabdeckung
ölreaktives Harz
Oligomer
Oligomerisation
Walzfell
Extrusionskopf für Ummantelung
Ummantelung
Geflecht
Flechtmaschine
Traverse
Verarbeitung
optische Verzerrung
optischer Aufheller
Vulkanisationsoptimum
Organogel
Orientierung
offene Blase (an der Oberfläche)
lichte Höhe

Ozonriss
Panzerschlauch
Schlauch
Dampfkanal
Streifen; Band
Schneckenzone
Paste
Schaum
geschäumter Gummi
geschäumtes Material
Abbaumittel; Dispergator
Torsionsfestigkeit
Biegefestigkeit
Scherfestigkeit; Schubfestigkeit
Zugfestigkeit/Druckfestigkeit
Kolbenextruder
Kunststoff
Platte
Plastizität
plastische Verformung
plastischer Zustand
Plastifizierung
Plastifiziereinheit
Weichmacher
Plastifizierzylinder
Plastifizierleistung
Plastigel
Plastomer
Plastometer
Gewirk
Füllstoff
Flachschlauch
Flachriemen
Oberflächenerhebung
Beflocken
pneumatische Formgebung
pneumatische Presse
Reifen
Substrat
Hinterschnitt; Hinterschneidung
Vakuumschlauch
Vakuumformen
Untervulkanisation
Gummieren
halbautomatische Presse
halbsynthetisches Leder
halbharter Kunststoff
Polyisobutylen
Polyacetal
Polyaddition

Polyaddukt
Polybutadien
Polydiolefin
Polydispersität
Polyester
Polyetheretherketon
Polyetherketon
Polyethersulfon
Polyethylen
Polyethylenterephthalat
Polyphenylenoxid
Polychloropren; Chloropren-Kautschuk
Polyimid
Polyinsertion
Polyisopren; Isopren-Kautschuk
Polycarbonat
Polykondensation
Polykondensat
Flüßigkristallpolymer
interpenetrierendes polymeres Netzwerk
Polymerisation
Grenzflächenpolymerisation
Ringöffnungspolymerisation
Blockpolymerisation; Massepolymerisation
Polymerisationsgrad
Polymerisationsgrad eines Moleküls
Polymerisationsgrad eines Polymers
Polymerweichmacher
Polymethylmethacrylat
Polymethylpenten
Polyolefin
Polyoxymethylen
Polypropylen
Polyreaktion
Polysiloxan
Polysulphid
Polysulfon
Polyurethan
Polyvinylacetal
Polyvinylacetat
Polyvinylalkohol
Polyvinylchlorid
Polyvinylidenchlorid
Orangenhaut-Effekt
Ziehverhältnis
relative Verformung
Aspektverhältnis
Kerbeinflusszahl
Kunststoffbeschichtung
Pulverisieren

Berstdruck
Veredlung; Endbearbeitung
Schlieren (auf der Oberfläche)
Oberflächenwiderstand
Betriebsdruck
Strang
Polymerpulver
vorwärmen
Masterbatch
Übergangszone
Quermischung
Bulk Moulding Compound (BMC)
Prepreg
Werkzeug für Transferpressen
Transferpressenkammer
Spritzpressen
Druckkalibrierung
Aulaufrille
Überhärtung
Übervulkanisation
Zuhaltekraft
Vernetzung
Gasdurchlässigkeit
Transparenz; Durchsichtigkeit
gewichtsmittlere Molmasse
Einfallstelle (an der Oberfläche eines Formteiles)
Durchlässigkeit; Permeabilität
elektrischer Durchschlag
Durchschlagspannung
Durchscheinen
Dehung nach Bruch; bleibende Zugverformung
Stretchfolie
Abquetschwerkzeug
Blendenkalibrierung
Haftung zwischen Folien
primärer Weichmacher
Ausgangsmaterial
Beimischung
Mischen; Compoundieren
Naturharz
Naturkautschuk
Biopolymer
Zustazstoff
Antifog Wirkstoff
Profil
Polymerisationsbeschleuniger
Propylenoxidkautschuk
Bewitterung
Siebmaschine

Ringanschnitt
Silentblock
Haarriss, Mikroriss
Extrudergehäuse
Pyrolyse
strahlungsinitiierte Polymerisation; Strahlungspolymerisation
Strahlungsvulkanisation
radialer Riß
radikalische Polymerisation
Formrahmen
Auswerferrahmen
Kristallwachstum
Schlagzähigkeit
Reaktionsspritzgießen
Duromer
Leiterpolymer
Mischungsformulierung; Rezeptur
Recycling; Wiederverwertung
Reflexionskoeffizient
Gummi Regenerat
Regeneriermittel
Regenerat
reguläres Polymer
Polymerisationsregulator
Rückgewinnung
Rezyklat
relative Permittivität; Dielektrizitätszahl
Spannungsrelaxation
Rheologie; Fließkunde
Reaktionsverzögerer
Rauchunterdrücker
Reversion
Resitol
Verdünnungsmittel; Streckmittel
Glasfaservlies-Matte
roentgenometria
Rotationsgießen
Rotationssintern
Rotationsformen
Rotationsdruckpresse
Rotationsformen
Roving
Zerstörung eines Polymers
Maßhaltigkeit
Lichtstreuung
löslicher Farbstoff
Lösungspolymerisation
verzweigtes Makromolekül
verzweigtes Polymer

Aufrahmen
Handpresse
Fleece ; Vlies
Ruß
Haftklebstoff
selbstauslöschend
sekundärer Weichmacher
Sekundärrohstoff
semikristalliner Stoff
Sandwich
Trennmittel; Formtrennmittel
Schüttdichte
Sphärolith
Netzwerk
Vulkanisationseffektivität
Vernetzung
Silikonkautschuk
Glasfaser-Laminat
Lagerfähigkeit
Glaszustand
Wendel
Fallversuch
Prüfkörper; Probekörper
Prüfdruck
Sol
Solvatation
Verbinden
Verbrennung
Müllverbrennung
Rückdrückfeder
Rückdrückstift
Staudruck
Sintern
schäumbares Material; expandierbares Material
Bindemittel; Matrix
Bindemittel; Binder
Delta Mooney Prozessfähigkeit
Stabilisierungssystem
Stabilisator
Lichtechtheit; Lichtstabilität
Alterung
statische Beanspruchung
statistische Copolymerisation
statistisches Copolymer
Heftschweißen
stereoreguläres Polymer
stereoselektive Polymerization

stereospezifische Polymerisation
Abstreifplatte
Lichtbogenspur
Kriechspur
Fleißlinie
Pressentisch
Verlustfaktor
dielektrischer Verlustfaktor
Verlustmodul
dielektrischer Verlustwinkel
Spritzpistole
Kaltvulkanisation
Kaltschweißstelle
Kompaktheitsgrad
Polydispersitätsgrad
verstärkender Füllstoff
Styrol-Butadienkautschuk
Styrol-Copolymer
Koextrusion
Submolekularstruktur
Wärmedurchgangskoeffizient
Wärmeübergangskoeffizient
Lichtdurchläßigkeit
PVC Dry Blend
Suspension
Suspensionspolymerisation
Lichtstabilisator; Lichtschutzmittel
lichte Höhe
Nahtverschweißung
syndiotaktisches Polymer
Synärese
Synergie
syntaktischer Schaumstoff
Kunstharz
Synthesekautschuk; synthetischer Kautschuk
synthetisches Polymer
Rieselfähigkeit
Lockerheit
Schüttdichte
Schüttwinkel
Schlieren; Riefen
Scherströmung
Pfropfcopolymerisation
Pfropfpolymerisation
Struktur; Gefüge
Standfestigkeit
Granulatkorn
Tablettenpresse
Pultrusion

Pultrusions-Laminat
Taktizität
Tandemextruder
Heißschmelzkleber
Bruchdehnung
Kriechen
technische Gummiprodukte
Fließfähigkeit
Fließfähigkeit nach der Bechermethode
Fließspiraltest
telechelisches Polymer
Telomer
Telomerisation
Temperiergerät
temperierte Schnecke
Wärmebeständigkeit
Heißvulkanisation
thermische Zersetzung
Versprödungstemperatur
Kristallisationstemperatur
Selbstentzündungstemperatur
Glasübergangstemperatur
Fließtemperatur
Schmelzpunkt
Härtetemperatur
Einspritztemperatur
Vulkanisationszeit
Zündtemperatur
Flammpunkt
Formbeständigkeit nach Martens
Vicat-Erweichungstemperatur
Wärmeausdehnung
Wärmeformbeständigkeit
Thermoanalyse
Abbruchreagenz
Thermogravimetrie
Thermodilatometrie
Thermomechanometrie
Thermoplast
thermoplastisches Elastomer
thermoplastisches Prepreg
Thixotropie
Textilverstärkung
Gewebe
Druckschlauch
Druckströmung
Glimmen, schwelen
Dämpfung
Bindemittel; Kitt
Fließen ; Fluss

Fließweg
Riss
Sortierer
Trimer
tropenfeste Ausführung
bleibende Verformung; Verformungsrest
Formgebung
Formteil
Werkzeuginnendruck
Stempel
zäher Bruch; duktiler Bruch
memoria elastica
Formbeständigkeit in der Wärme; Wärmeformbeständigkeit
Gestaltung
Hartgummi; Ebonit
Hartfaserplatte
Aushärtung
laminiertes Papier
Härter
Härte
harter Kunststoff
Auswerferstange
Kohlenstofffaser
Keilriemenwinkel
Entformungsschräge
künstliche Alterung
Ermüdung des Materials
Tragfähigkeit
Aufspannplatte
Beschleuniger
UV-Absorber
Rückstromsperre
Schließeinheit
Schließkraft
Schließzeit
Werkzeugverriegelung
Vakuumkalibrierung
Thermoformmaschine
Kalander
Kalandereffekt
Kalandrieren
Kalanderrolle
Extruderzylinder
Auswerfer-Führung
Schirmanguss
Quetschfläche
Mehrkavitätenwerkzeug; Mehrfachwerkzeug

Reibrolle
gebundener Schwefel
Mehrwellenextruder
Polyvinylchloridacetat
Vinylharz
viskoelastische Verformung
Mooney-Viskosimeter
Viskosität
wahre Viskosität
Mooney-Viskosität
Viskositätszahl
Viskositätsverhältnis; relative Viskosität
Filament
faserbildendes Polymer
Wellschlauch
Schlaucheinlage
Zwischenplatte
Durchgangswiderstand
Führungsbuchse
Führungsholm
leitfähiges Polymer
Wasserkanal
freier Schwefel
handgelegtes Laminat
freier Kern
Außenlänge des Keilriemens
Falte; Faltenbildung
Verbundfolie
Laminat
Kerbschlagzähigkeit
Spritzgießzyklus
Einspritzkolben
Spritzgießmaschine
Einspritzdruck
Einspritzzylinder
Einspritzdüse
Spritzgießwerkzeug
Spritzgussmaterial
Spritzeinheit
Schussleistung; Spritzleistung
Einspritzkraft
Spritzgießen
Spritzprägen
Einzugszone
Friktion
Angusssystem
Angussbuchse
Anguss

Vulkanfiber
Vulkanisation; Vulkanisierung
Vulkanisiervorrichtung
Vulkanisationsfaktor
Vulkameter
Explosionskraft; Sprengkraft
Reifenformer
Aufblasverhältnis
Blasformmaschine
Blasformwerkzeug
Blasformen
Auswerferkolben
Auswerfer
Auswerferstift
Angussauswerfer
Auswurf
Heizplatte
Ausblühen
Ausschwitzen
berechnete Keilriemenlänge
berechneter Scheibendurchmesser
Fertigungslinie
Stanzmaschine
Stanzmatte
Hochfrequenzschweißen
Hochfrequenzheizung
Hochdruckkapillarviskosimeter
Meteringzone; Austragszone
.
Schlauchverstärkung; Verstärkungslage
verstärkter Kunststoff
gezogener Kern
Entformungsvorrichtung
Extrusionsbeschichten
Extrusionsschweißen
Extrusion
Extrusiometer
ausgehärteter Kunststoff
Druckluftpistole
Windsichter
Entzündung
Muster; Probekörper
Prägen
Wicklung
Festfressen eines Werkzeugs
Verdickungsmittel
Trübung
Einbetten; Vergießen

Entflammbarkeit
Glühfadentest
Entflammbarkeit bei der Glühdornprobe
Abquetschgart (a); Butzen (b)
Extrudersieb
Schneckenmischer
Extruderschnecke
Extruder
Gewindering
medizinische Gummiprodukte
Dublieren
Auslöscher
scheinbare Viskosität
Benetzungsmittel
Weichmacher
Compound; Mischung
Polymermischung; Polymerblend
Schrumpf; Schwund; Schwindung
Schrumpffolie
Veträglichkeit
vernetztes Makromolekül
vernetztes Polymer
behandeltes Holz
Kriecherholung
Schweißverbindung
Schweißdraht
Schweißpistole
Schweißgerät
Schweißen
Warmgasschweißen; Heißgasschweißen
Reibschweißen
Ultraschallschweißen
Puppe
Spinnen
Gelierung
Glühen
Flammspritzen
Harznest
Lebensdauer
Standzeit eines Werkzeugs

